دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی
اخباردانشگاهها

فعالیت های شبکه بهداشت ودرمان ورامین
•تهیه بستههای موادغذایی و مواد ضدعفونی کننده
توسط بهورز خانه بهداشت طغان با مشارکت بسیج
و خیران جهت خانوارهای نیازمند

بوسیله بــیــلــبــوردهــای تبلیغاتی ســطــح روســتــاهــا با
هماهنگی و همکاری بهورزان و دهیاریها

•مشارکت بهورزان به همراه نیروهای بسیج در مراجعه
به منازل جهت غربالگری کرونا

•بازسازی حیاط خانه بهداشت ریحانآباد و موسیآباد

•ســاخــت خــانـههــای بهداشت قلعه بلند ،زوارهور و

•خرید یک تخت معاینه ،پالس اکسی متر ،فشارسنج

•تهیه یک عدد کابین نمونه گیری کووید 19جهت مرکز

دیجیتال با همکاری و هماهنگی بهورز ،دهیاری و

•آموزش به اصناف و مردم و ...در خصوص طرح قاسم

با هماهنگی بهورزان

دیجیتالی ،دستگاه اندازهگیری قندخون ،تب سنج
شورای روستای رستم آباد

•اطــاعرســانــی و آم ــوزش طــرح حــاج قاسم سلیمانی
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آبباریک با مشارکت و همکاری خیران

خدمات جامع سالمت روستایی با مشارکت خیران

سلیمانی و مشارکت در پیگیری خــانــوارهــای افــراد
کرونامثبت توسط کلیه بهورزان

اخباردانشگاهها

دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
مراقبت در منزل و انجام تست رپید

بازدید از اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
مراقبت در منزل از سالمندان

آموزش فعالیت بدنی به مناسبت هفته سالمت مردان

شبکه بهداشت و درمان پاکدشت
تعمیرات و سنگ فرش حیاط خانه بهداشت قلعه نو

خیران سالمت ومشارکتهای مردمی
•تعمیرات و بــازســازی خــانـههــای بــهــداشــت آلــوئــک،
قلعهنو ،چنگی ،کلین ،زایگان توسط دهیار روستا در
شبکه بهداشت و درمان پاکدشت

•مــراقــبــت در مــنــزل و انــجــام تــســت رپــیــد در منزل
سالمندان ،بازدید از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی،
آمــوزش به مناسبت هفته سالمت مــردان در شبکه
بهداشت فیروزکوه

رنــگ آمـیــزی ،کــاشـی کـــاری دیــوار و سـرامــیـک کــف،

•تشکیل گروه جهادی متشکل از پزشکان متخصص زنان

رنگ آمیزی و سرامیک کف توسط دهیاری به ارزش

سنتی با برنامهریزی شورای روستا و همکاری پرسنل

خانهبهداشت چنگی

100میلیون ریال ،خانه بهداشت کلین

شبکه بهداشت و درمان پردیس
حــضــور بــهــورزان در طــرح شهید سلیمانی و انجام

نمونهگیری رپید تست در پلیس راه و کارگاهها و کارخانجات،
کمپها و مراکز مراقبت سالمندان و اعصاب و روان و...

بهورزان و مربیان بازنشسته

و زایمان ،متخصص عفونی ،پژوهشگر و درمانگر طب
خانه بهداشت باغکمش شبکه بهداشت پردیس و
مدیریت میرغفاری ریاست پایگاه جهت ویزیت و

توزیع  100بسته حمایتی بین افراد بیبضاعت روستا

•اهـ ــدای یــک ع ــدد دســتــگــاه آبس ــردک ــن ،کتابخانه،
میزاداری ،کمد دارویی توسط خیران ،دهیاری و اداره

موقوفه شرفالنسا به خانه بهداشت کرشت در شبکه

بهداشت پردیس

تبریک وقدردانی از زحمات هلیا یزدی بهورزخانهبهداشت

بـــرگـــزاری آزمـ ــونهـ ــای جــامــع عــلــمــی بــهــورزان،
فصلنامه بهورز و نیازسنجی

شدهاند .آرزوی تندرستی و اجر خدمت  30ساله را از

برگزاری آزمون جامع ساالنه بهورزی با رعایت پروتکلهای

شمشک (شمیرانات) که به افتخار بازنشستگی نایل
درگاه خداوند متعال برای آن ها و خانواده محترمشان
خواهانیم.

ازدواج عزیزان

بهداشتی ،بــرگــزاری آزم ــون کــاردانــی بــهــورزان شاغل-
برگزاری آزمــون کاردانی بهورزی با رعایت پروتکلهای

بهداشتی جهت بهورز مدافع سالمت مبتال به کرونا
بــه طــور اختصاصی بــا حضور و نــظــارت ناظر معاونت

ازدواج علیرضا علیرمضانی و ندا میرزا فشمی بهورزان

بهداشت ،نماینده حراست ،معاون بهداشت شبکه،

و برایشان سالمت ،خوشبختی و سعادت آرزومندیم.

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات

خانه بهداشت آهار (شمیرانات) را تبریک و تهنیت گفته

کارشناس مسؤول واحد گسترش و کارشناس بهورزی
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دانشگاهعلومپزشکیتربت جام
اخباردانشگاهها

فعالیت ها وعملکردهای ویژه بهورزان و مربیان
•برگزاری دوره آموزش غیرحضوری تازههای خدمات
سالمت (فصلنامه بهورز شماره )107

•برگزاری دورههــای آمــوزش غیرحضوری سالمت کار،
غربالگری کم کاری تیروئید و مراقبتهای مادران

•بــرگــزاری دوره آمــوزش غیرحضوری جهت مراقبان
سالمت

•برگزاری آزمون کتبی گزینش به منظور جذب  37نفر

•تجلیل از بهورزان بازنشسته با حضور ریاست محترم

کادر بهورز خانههای بهداشت جدیداالحداث و موارد

و اجــرایــی معاونت بهداشت ،مدیر و مربیان مرکز

بهورز به جایگزینی بهورزان خروجی و بــرای تامین
کسری بهورز با رعایت پروتکلهای بهداشتی

دانشکده ،معاون بهداشتی دانشکده ،معاونین فنی
آموزش بهورزی

•برگزاری کارگاه آموزشی احیای کودک به شکل عملی و وبینار جهت گروه پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت
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اخباردانشگاهها

دانشگاهعلومپزشکیبیرجند

فعالیت ها و عملکردهای ویژه بهورزان ومربیان

عملکرد بهورزان شهرستان درمیان در مقابله با کرونا ویروس

آزمون نیازسنجی آموزشی بهورزان و مراقبین سالمت استان

ازدواج عزیزان
ازدواج همکاران عزیزمان زهره راشدی بهورز خانه بهداشت خسروآباد و جواد پیشنهاد بهورز خانه بهداشت خوان
شهرستان درمیان را تبریک و تهنیت گفته و برایشان سالمت ،خوشبختی و سعادت آرزومندیم.
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دانشگاهعلومپزشکیاراک
اخباردانشگاهها

بهورزان و مربیان بازنشسته
تــبــریــک و ق ــدردان ــی از زحــمــات رقــیــه فــراهــانــی بــهــورز

خانهبهداشت امیرآباد ،زهرا ماستری بهورز خانهبهداشت

ماستر ،اقدس زنگارکی بهورز خانه بهداشت زنگارک،

عذرا خسروانی بهورز خانه بهداشت فشک (فراهان) که
به افتخار بازنشستگی نایل شدهاند .آرزوی تندرستی و
اجر خدمت  30ساله را از درگــاه خداوند متعال برای

آن ها و خانواده محترمشان خواهانیم.

خیران سالمت و مشارکتهای مردمی

خدابندهلو بهورز خانه بهداشت چزان ،فاطمه نجفی بهورز

خانه بهداشت خانقاه علیا شهرستان خنداب؛ کبری
ارشدفر بهورز خانه بهداشت تبرته شهرستان فراهان

فعالیت ها وعملکردهای ویژه بهورزان و مربیان
توزیع ماسک و پمفلت آمــوزشــی کرونا در روستای

سلیم آباد توسط بهورز با همکاری خواهران بسیجی در

راستای اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی

فعالیت های بهورزان شهرستان فراهان

بهسازی خانه بهداشت نــورآبــاد شهرستان شازند:

بـــارگـــذاری پــیــامهــای بــهــداشــتــی در کــانــال تلگرامی

خسرو کلهر ،خرید دستگاه ضد عفونی الکل و سرامیک

پیامهایی برای سالمندان توسط جمیله و حدیثه دستجانی

پرداخت هزینه پول بنا و ریختن خاک و ماسه توسط
دور دیــوار خانه بهداشت توسط مهدی رحیمی ،کمک
در تهیه پ ــودر سنگ و سیمان سفید و هــمــکــاری در

سرامیککاری و انجام لوله کشی آب و فاضالب توسط
حـــاج عــلــی عــســگــری ،پ ــرداخ ــت هــزیــنــه نــقــاشــی خانه

بهداشت توسط فاطمه کریمی ،پرداخت هزینه سیمان
سفید و پودر سنگ توسط بهورز خانهبهداشت شهناز

عسگری ،کمک به خرید دستگاه قندخون و لکه گیری گچ
با همکاری فاطمه فرجی ،عزت یعقوبی ،گوهر یعقوبی،
اقدس میرزایی ،اعظم شیرمحمدی

بازسازی سرویس بهداشتی مدرسه روستای علی آباد

شهرستان خنداب با همکاری غالمرضا حیدری و فاطمه

بیاتی بهورزان خانه بهداشت علیآباد

مشارکت و همکاری در تهیه و توزیع ماسک و الکل

در سطح روستا توسط عباس قوامی بهورز خانه بهداشت
فوران ،روحا ...رحیم زاده بهورز خانه بهداشت دیزآباد،
مــرضــیــه نعمتی بــهــورز خــانــه بــهــداشــت آدش ــت ــه ،نــدا
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خانهبهداشت دستجان بــه مناسبت هفته ســرطــان و
انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا بــرای افــراد دیابتی و

فشارخونی در روستای تبرته توسط کبری ارشدفر بهورز

خانه بهداشت تبرته

درختکاری در محوطه خانه بهداشت دستجان توسط

بهورز فراگیر علیرضا یوسفی

اخباردانشگاهها

دانشگاهعلومپزشکیاراک

تکمیل چک لیست مدارس تلخاب توسط بهورز اکرم

تلخابی

آموزش به سالمندان روستای دستجان در مورد دیابت و

پای دیابتی توسط بهورز خانه بهداشت حدیثه دستجانی
تــوزیــع بستههای غــذایــی در بین خــانــوادههــا توسط

حسین تبرته بهورز خانه بهداشت با همکاری بسیج در

راستای طرح شهید قاسم سلیمانی

تهیه و توزیع ماسک و نمونه گیری در روستای تبرته

با همکاری بهورز خانه بهداشت کبری ارشدفر و واحد
بیماریها و خــواهــران بسیج در راســتــای طــرح شهید

سلیمانی

گندزدایی روستا و بیماریابی و توزیع بسته غذایی

توسط حسین تبرته بهورز خانه بهداشت تبرته
آموزش به زنان واجدالشرایط روستای کودزر در مورد

سیاستهای جدید جمعیتی با رویکرد فــرزنــدآوری با
همکاری بهورز خانه بهداشت کودزر و کاردان مرکز

توزیع ماسک و آموزش پروتکلهای بهداشتی در روستای

جلب همکاری خیران جهت تعمیر خانه بهداشت

مــجــدآبــاد کــهــنــه از طــریــق کــانــال روســتــا تــوســط علی
علیرضایی بهورز فراگیر

فعالیت های شهرستان کمیجان

کودزر توسط زینب زنجیران بهورز خانه بهداشت کودزر

تقدیر از نمایندگان شورای بهورزی توسط ریاست مرکز

آمـــــوزش ب ــه دانــــش آمــــــوزان م ــدرس ــه ب ــه مناسبت

برگزاری آزمــون جامع بهورزی توسط واحــد آموزش

و کاردان مرکز خانم بیات در طرح شهید قاسم سلیمانی
چهارشنبهسوری با همکاری هالل احمر و کبری ارشدفر

بهورز خانه بهداشت تبرته

جمعآوری  15قالده سگهای ولگرد و انتقال آن ها به

محل نگهداری سگهای ولگرد در روستای دستجان با

همکاری بهورز فراگیر علیرضا یوسفی

ب ــرگ ــزاری جلسه بــا حــضــور دهــیــار ،اعــضــای ش ــورا،

بهداشت شهرستان کمیجان
بهورزی شهرستان کمیجان

برگزاری جلسه آموزشی با همکاری اکــرم تلخابی و

ثریا آرزومندی بهورزان پایگاه شماره  2و کارشناس مرکز
مثبت اندیشان جهت نوعروسان با رویکرد فرزندآوری

در شهر تلخاب

غربالگریی کووید  19توسط خانمها آقا نــوری بهورز

بهورز و کارشناس بهداشت محیط در مورد مشکالت

خانهبهداشت انانجرد ،توانا بهورز خانه بهداشت آهو،

دستجان

آشتیان

آب آشامیدنی و پیشگیری از کرونا در مسجد روستای

فیضآبادی بهورز خانه بهداشت فیض آباد شهرستان
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دانشگاهعلومپزشکیاصفهان
اخباردانشگاهها

خیران سالمت و مشارکتهای مردمی

فعالیت ها وعملکردهای ویژه بهورزان و مربیان

تــوزیــع بستههای معیشتی و پــک بهداشتی به
نیازمندان ،ضدعفونی مراکز و اماکن عمومی روستا،

تهیه  3عــدد کپسول اکسیژن ،توزیع ماسک و
ملزومات بهداشتی توسط شورا و دهیار و خیران
با همکاری ابراهیم مختاری بهورز خانه بهداشت
کرچگان شهرستان لنجان

توزیع ماسک و ملزومات بهداشتی به خانوارها

با همکاری مسعود ضیایی بهورز خانه بهداشت
زردخشوییه شهرستان لنجان

تهیه  3عــدد کپسول اکسیژن توسط دهیاری

و اعضا محترم شورای اسالمی روستا با همکاری

صنم خدابخشی و عبدهللا دری بــهــورزان خانه

بهداشت صادقآباد شهرستان لنجان

جلب مشارکت مردمی توسط بهورزان خانههای

بهداشت برسیان ،امامزاده قاسم ،قورتان ،کفران،
کلمنجان و جیالنآباد از توابع مرکز بهداشت

شــمــاره 1اصفهان؛ کبری زینلی ،لیال سیاوشی،
ستاره مجدی ،مرتضی سیاوشی،هاجر ماندنی،
مــهــنــاز هــمــتــی ،جــــواد عــلــیــمــحــمــدی ،معصومه

مهدوری ،زهــرا طاهری بهوزان شهرستان بویین

میاندشت

بهورزان و مربیان بازنشسته
تــبــریــک و ق ــدردان ــی از زحــمــات بــتــول زارعــــان و

فاطمه نریمانی شهرستان برخوار که به افتخار
بازنشستگی نایل شدهاند .آرزوی تندرستی و اجر

خدمت  30ساله را از درگاه خداوند متعال برای

آن ها و خانواده محترمشان خواهانیم.
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مشارکت فعال بهورزان درتیمهای رهگیری و انجام نمونهگیری

رپید تست کرونا در روستای تجره شهرستان خوانسار

اخباردانشگاهها

دانشگاهعلومپزشکیاصفهان

خــریــد یــک دســتــگــاه لیپیدپرو،

برپایی میز خدمت به مناسبت  ۲۲بهمن ماه  ۹۹با کمک خانه

تــب سنج دیجیتال بــا کمکهای

که خدمات اندازهگیری فشارخون ،چربی خون ،قندخون ،تب،

۲دستگاه پالس اکسیمتر ۳ ،دستگاه
مــردم روستا و در اختیار گذاشتن

آن هــــا ب ــه خــانــه بــهــداشــت ایـــراج

بهداشت و پایگاه بسیج خواهران حضرت مریم روستای ایراج
معرفی سفیران سالمت و کتب آموزشی و نظرسنجی در مورد
مشکالت بهداشتی روستا شهرستان خور و بیابانک.

بهورزان مبتکر ،خالق و نمونه
هاجر ماندنی ،جواد علیمحمدی ،مهناز همتی،
کــبــری زینلی ،ســتــاره مــجــدی ،لیال سیاوشی
(بویین میاندشت)

ازدواج عزیزان
ازدواج فاطمه بهرامی مربی مرکز آموزش بهورزی مبارکه و علیرضا

محمد شریفی بهورز بویین میاندشت را تبریک و تهنیت گفته
و برایشان سالمت ،خوشبختی و سعادت آرزومندیم.
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دانشگاهعلومپزشکیبوشهر
اخباردانشگاهها

بهورزان مبتکر ،خالق و نمونه

فعالیت ها وعملکردهای ویژه بهورزان ومربیان

محدثه آتــش پــوش بهورز پایگاه احمد آبــاد ،فوزیه

شرکت فعاالنه در طــرح شهید حــاج قاسم سلیمانی و

عبدهللا آهی بهورز خانه بهداشت شیرینو (کنگان)

ارائــــه آمـــوزش هـــای مــجــازی تــوســط ب ــه ــورزان از طریق

عبدهللا زاده بهورز مرکز خدمات جامع سالمت قدس،

ازدواج عزیزان

مدیریت و کنترل بیماری به شیوه محله و خانواده محور

پــیــامرســانهــای اجــتــمــاعــی ،تشکیل گ ــروه ه ــای مــجــازی و
استفاده از ظرفیتهای موجود شامل گــروه هــای مجازی

ازدواج رقیه پوررنگ بهورز خانه بهداشت بهمنیاری

دهیاری و انجمن اولیا و مربیان مدارس ،بسیج و...

عیسوند (دشتستان) را تبریک و تهنیت گفته و

و خروجی شهر و روستا از نظر آموزش و بررسی عالئم بیماری

شرقی (گــنــاوه) ،رضــا قاسمی بهورز خانه بهداشت
برایشان سالمت ،خوشبختی و سعادت آرزومندیم.

خیران سالمت و مشارکتهای مردمی

همکاری با ستاد شهرستان به منظور کنترل مبادی ورودی

تشکیل شـــورای بــهــورزی شهرستان بــا حــضــور معاون

محترم بهداشتی شبکه ،کارشناس مسؤول گسترش و

مدیریت شبکهها ،مسؤول حراست ،مسؤول امور اداری،

کمک هزینه خرید تــرازوی اطفال توسط محمد زال

مسؤول بهورزی و نمایندگان بهورزی مراکز خدمات جامع

خانهبهداشت دهـــداران ،اسکندر خمش آیــا بهورز

آموزش های بهورزی در سال 1400

از روســتــای پــرک (کــنــگــان) ،معصومه ک ــردی بهورز

خانه بهداشت گلدشت (دشتستان)

بهورزان و مربیان بازنشسته
تــبــریــک و ق ــدردان ــی از زحــمــات ربـــاب بـــرزم بــهــورز

خــانـهبــهــداشــت درودگـــــاه ،خــدیــجــه دراهــکــی بــهــورز
خــانــهبــهــداشــت درودگــــــــاه ،پ ــروی ــن رهپــیــمــا بــهــورز

پایگاه بهداشتی شبانکاره ،طلعت مــهــدوی نسب

بــهــورز خانهبهداشت ســرکــره ،حلیمه کرمی بهورز
خــان ـهبــهــداشــت ج ــت ــوط ،صــفــیــه ک ــرهب ــن ــدی بــهــورز

خانهبهداشت خوشمکان (دشتستان)؛ لیال ساربانی و
معصومه قنبری بهورزان مرکز خدمات جامع سالمت

بنک که به افتخار بازنشستگی نایل شدهاند .آرزوی
تندرستی و اجر خدمت  30ساله را از درگاه خداوند

متعال برای آن ها و خانواده محترمشان خواهانیم.
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سالمت در شبکه بهداشت شهرستان تنگستان با موضوع
برگزاری کارگاه تئوری و عملی احیاء پیش بیمارستانی

کودکان ویژه بهورزان و تیم سالمت به صورت حضوری با

رعایت پروتکلهای بهداشتی

اخباردانشگاهها

دانشگاهعلومپزشکیبوشهر

ب ــرگ ــزاری مــراســم تــقــدیــر از ب ــه ــورزان کــل خــانـههــای

(روستای قمر رود فاریاب تحت پوشش مرکز خدمات

توسط فرماندار شهرستان ،بخشداران ،دهیاران وشوراهای

محمد صادقی نژاد که دچار طغیان آب و مواد غذایی

بهداشت شهرستان در روز بهورز به صــورت نمادین
اسالمی روستاهای شهرستان دشتی

گــرامــیــداشــت روزبــهــورز وتــقــدیــراز مــربــیــان آمــوزشــگــاه،

بهورزان و مراقبان نمونه با حضور ریاست شبکه در روز
بهورز

آیین فارغ التحصیلی دانش آمــوزان بهورزی دوره 21

شهرستان دشتی با حضور ریاست و معاونت محترم

بهداشتی شبکه بهداشت شهرستان دشتی

جامع سالمت تنگ ارم شهرستان دشتستان) توسط
شده است.

نجات جان مادر باردار تبعه افغانستان توسط عبدهللا

حسینی و پروانه احمدی بهورزان خانه بهداشت شول
شهرستان گناوه با کمک و مشاوره مامای مرکز

برگزاری آزمونهای جامع علمی بهورزان،
فصلنامه بهورز و نیازسنجی

اجرای برنامه منظم آموزشی و بازآموزی بهورزان شاغل

بــرگــزاری آزمــونهــای جامع علمی بهورزان شاغل به

خالقیت بهورزان خانه بهداشت الور شرقی در ایجاد

بــرگــزاری آزم ــون آنــایــن فصلنامه بــهــورزی بــه شکل

ارایه خدمات بهداشتی و دهگردشی به عشایر منطقه

با توجه به عدم امکان برگزاری کالسهای حضوری

به صورت مجازی توسط مربیان مرکز آموزش بهورزی
فضای سبز و پرنشاط خانه بهداشت

قشالق نشین شهرستان دشتی توسط بهورزان و تیم
پزشک خانواده

نظارت و شست و شو و کلرزنی روستای سنا بن سنا

صورت هماهنگ استانی و به شکل غیرحضوری (آنالین)
هماهنگ در شهرستان تنگستان

بدلیل شیوع بیماری کرونا ،کالسهای بازآموزی بهورزان
برگزار و بیش از  20آزمون مختلف بصورت غیرحضوری
و آنالین برگزار شد.
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دانشگاهعلومپزشکیجیرفت
اخباردانشگاهها

مشارکت سفیران سالمت و رابطان سالمت در پیشگیری

با کمک نیروهای بسیجی ،آمــوزش نحوه گندزدایی به

سلیمانی به شیوه محله و خانواده محور مبتنی بر برنامه

غربالگری در سامانه سیب

و کنترل بیماری کرونا ،طرح ســردار شهید حاج قاسم
«هر خانه یک پایگاه سالمت» ،رهگیری و پیگیری افراد
مثبت کووید  ،19غربالگری ،پیگیری و آموزش خانوارهای

سالم درب منازل ،شناسایی و معرفی افــراد مشکوک
به پایگاههای سالمت ،همکاری جهت شناسایی افراد
بیبضاعت و توزیع بستههای معیشتی ،رهگیری افراد

بیماران و اطرافیان ،همکاری در ثبت اطالعات مرتبط با

اعــام آمــادگــی و حضور سفیران و رابــطــان سالمت

برای مشارکت در اجرای طرح سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی شهرستان منوجان

آم ــوزش سفیران و رابــطــان سالمت در طــرح ســردار

در معرض خطر (زنان باردار ،افراد سالمند ،افراد دارای

شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان کهنوج

م مذهبی ،عروسیها ،جشن تولد و )...و تاکید
(عزا ،مراس 

کووید  19توسط رابطان سالمت شهرستان کهنوج

بیماری مزمن ،کودکان) با کمک بهورز ،حضور در مراسم
به رعایت پروتکلهای بهداشتی (فاصلهگذاری اجتماعی،
استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی) و گزارش برگزاری
مراسمها در منطقه به بهورز ،سرکشی به مغازهها و تاکید

به رعایت پروتکلهای بهداشتی ،اطالع رسانی به بهورز
در خصوص موارد عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در

منطقه تحت پوشش ،همکاری با بهورز در مراقبت از
بیماران در منزل ،پیگیری و گزارش مهمانهای تازه وارد

عالیمدار در منطقه ،ضدعفونی محل سکونت بیماران

غربالگری ،پیگیری و آموزش خانوارهای سالم توسط

رابطان سالمت شهرستان رودبار جنوب
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آمــوزش خانوارها در خصوص راه ه ــای پیشگیری از
غربالگری شفاهی (تماس تلفنی) خانوارهای دارای

موارد مثبت و بررسی عالیم بیماری در افراد در تماس
نزدیک توسط رابطان سالمت شهرستان جیرفت

آموزش نحوه گندزدایی و رعایت قرنطینه خانگی به

افــراد در تماس نزدیک با مــوارد مثبت توسط رابطان
سالمت محله شهرستان رودبار جنوب

آموزش و غربالگری افراد در معرض خطر توسط رابطان

سالمت محله شهرستان قلعه گنج

رهگیری افراد در تماس نزدیک با موارد مثبت توسط

رابطان سالمت محله شهرستان قلعه گنج

اخباردانشگاهها

دانشگاهعلومپزشکیزنجان
فعالیت ها و عملکردهای ویژه
بهورزان و مربیان

بهورزان مبتکر ،خالق و نمونه

فاطمه مرادی ،جلیل شاهمحمدی ،سمیرا عیسی بیگلو ،سیده مریم موسوی،

برگزاری مراسم روز بهورز و معرفی

مریم کــردی ،صاحبعلی خدابندهلو (خدابنده)؛ فاطمه محمدی (ایجرود)؛

بصورت ویدیو کنفرانس با رعایت

حسن خدادادی ،فرهاد قربانی ،اسماعیل حیدری ،اصحاب حسنلو و علیرضا

مربی نمونه شهرستانی  /استانی
پروتکلهای بهداشتی با حضور وزیر
محترم بهداشت ،ریاست محترم

دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی ،معاونت
مــحــتــرم ب ــه ــداش ــت ،م ــدی ــر مــرکــز
آموزش بهورزی و نمایندگان بهورزی
مراکز خدمات جامع سالمت

خرید تخت ژنیکولوژی ،تب سنج

لــیــزری ،پــــاراوان ،کپسول اکسیژن
فــشــارســنــج عــقــربــهای ،پــایــه ســرم،
ســونــی کــیــت ،نــصــب پــــرده ،پالس

اکسی متر

بهسازی سرویسهای بهداشتی

مــــــدرســــــه و مـــســـجـــد روســـــتـــــا،
موزاییککاری حیاط خانه بهداشت

تــهــیــه مــاســک جـــراحـــی ،شیلد

جــراحــی ،لــبــاس ایــزولــه ،تــب سنج

دیجیتالی ،لباس سرهمی و ایزوله،
ونتیالتور

تهیه و تــوزیــع محلول گــنــدزدای

مهدی احــمــدی ،حسین رضــایــی ،مصطفی تیرافکن ،محسن علیخانی،
محمدی (طارم)؛ علی اجاقلو ،احمد حامد ،حسین حسنی ،حسین پناهی،

بهرام بیگدلی ،مصطفی جلیلی (زنجان)

خیران سالمت و مشارکتهای مردمی
اصغر مسلمی ،منصوره طارمی ،زری مطلبی ،صالح جعفری ،رقیه ایازه،

حمید غریب ،ثریا قزلباش (سلطانیه)

بهورزان و مربیان بازنشسته
تبریک و قدردانی از زحمات ناهید ایمانی ،سیده اقدس موسوی ،مهلقا
بیگدی ،فاطمه بیگدلی (خدابنده)؛ زهرا صیدی ،سکینه کابلی (زنجان)؛

نقیوالی (سلطانیه) که به افتخار بازنشستگی نایل شدهاند .آرزوی تندرستی

و اجــر خدمت 30ساله را از درگــاه خداوند متعال بــرای آن هــا و خانواده
محترمشان خواهانیم.

ازدواج عزیزان
ازدواج احمد حامد (زنجان)؛ سهیال محمدی (ایجرود)؛ فتانه رقفچی ،علیرضا
امینی (طــارم) را تبریک و تهنیت گفته و برایشان سالمت ،خوشبختی و
سعادت آرزومندیم.

پــرســیــدیــن و ض ــد عــفــونــی امــاکــن

عمومی

بــرگــزاری آزم ــون فصلنامه بهورز

طــبــق جــــدول زمــانــبــنــدی و ص ــدور

گواهی شرکت در دوره برای افرادی

که امتیاز  14و باالتر کسب کرده اند.
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دانشگاهعلومپزشکیفارس
اخباردانشگاهها

فعالیت ها و عملکردهای ویژه بهورزان و مربیان
بــرگــزاری مــراســم گرامیداشت روز بــهــورز بــه صــورت

مجازی و ارتــبــاط معاون محترم بهداشتی شهرستان
با تعدادی از خانههای بهداشت تنگ براق ،نظام آباد،
دژکرد و خنجشت شهرستان اقلید

اعزام تیمهای ستادی همراه با گل و شیرینی جهت

تبریک روز بــهــورز بــه خــان ـههــای بــهــداشــت بــا رعایت

پروتکلهای بهداشتی.

برگزاری گردهمایی شهرهای شمال استان فــارس با

حــضــور مــعــاون محترم بهداشتی اســتــان و کارشناس
محترم بهورزی استان با رعایت پروتکلهای بهداشتی.

پیگیری بیماران مبتالبه فشارخون درمناطق صعبالعبور

توسط بهورز خانه بهداشت راشک شهرستان سپیدان
برگزاری جشن روز بهورز به صورت مجازی و تقدیر از

بهورزان نمونه شهرستان سپیدان

اعزام نماینده بهورزان عشایر به استان و شرکت در گردهمایی روز بهورز

آموزش مربیان جدید بهورزی شهرستان سپیدان در

مرکز آموزش بهورزی شهرستان اقلید
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فارغ التحصیلی دانش آموزان بهورزی دوره دوازدهم

مرکز آموزش بهورزی شهرستان اقلید

اخباردانشگاهها

دانشگاهعلومپزشکیمراغه

فارغ التحصیلی فراگیران دوره بیست و هشتم بهورزی دانشکده علوم پزشکی مراغه

مراسم تقدیر از بهورز ،مراقب سالمت و مربی مرکز آموزش بهورزی نمونه کشوری دانشکده علوم پزشکی مراغه

برگزاری آزمون الکترونیکی جامع علمی ساالنه کارکنان در حوزه معاونت بهداشتی در اسفند ماه 1399

بهورزان و مربیان بازنشسته
تبریک و قدردانی از زحمات ماهرخ جلیلوند ،نیرآرزومند ،معصومه حمیدی ،نیر شادمان ،رقیه اسدی ،لیال ولی پور ،رقیه
صمدی ،ناهیده رونقی ،آمنه جمالی ،خدیجه اصالنی ،حمیده جعفری ،رقیه منصور ،احمد مسعودچالن ،محمدحسن
حبیب پور ،جمشید محمدیان ،قدرت یوسفیان ،حسین علی محمدیکه به افتخار بازنشستگی نایل شدهاند .آرزوی
تندرستی و اجر خدمت  30ساله را از درگاه خداوند متعال برای آن ها و خانواده محترمشان خواهانیم.
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